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 گفتارپیش
ریزی جهت ایجاد و توسعه شبکه هوشمند در کشورمان برنامه

در قالب طرح ملی فراسامانه 1387متمرکز از سال بطور 

و پس  )فهام( شروع شد انرژی گیری و مدیریتهوشمند اندازه

های آتی، اقدامات دیگر از جمله طرح ملی از آن طی سال

تعریف و اجرا شدند.  شبکه هوشمند، طرح قبض سبز و ...

ها، امکان مدیریت بار در زمان پیک، کاهش مجموعه این طرح

به های جاری و کاهش تلفات را ممکن کرده است. نههزی

راستای هوشمندسازی در گسترده فراخور تغییر و تحوالت 

چارت در سال گذشته ، طی سالیان اخیر صنعت توزیع کشور

 باسازمانی معاونت هماهنگی توزیع توانیر تغییر کرد و 

مقرر  "های نوینآوریهوشمندسازی و فن"گیری دفتر شکل

در این دفتر  شبکه هوشمند ها و اقدامات حوزهرنامهتا باست 

 بصورت متمرکز مورد مطالعه و نظارت قرارگیرند. 

ها جدید از آنجا که موضوعات این حوزه به نسبت سایر حوزه

است و به پختگی کافی نرسیده است لذا طی کردن مسیر 

تواند همراه با آزمون و خطا باشد. انتقال پیشرفت تا بلوغ می

ها و کارین امر، تا حد زیادی از دوبارهادانش بین متخصص

شبکه هوشمند برق نماید. ماهنامه میها جلوگیری اتالف هزینه

تخصصی به  -کند با ارائه اخبار و مطالب علمیتالش میایران 

فرآیند انتقال دانش بین کلیه ذینفعان این حوزه کمک نماید. 

های آتی و برنامه اقداماترسانی اطالع مطالب این ماهنامه

اخبار رسانی اطالعهای نوین، دفتر هوشمندسازی و فنآوری

ایران و جهان در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال، ارائه 

ها و مقاالت گزارشو انتشار  داخلی و خارجی، تجارب موفق

شود. انتشار ماهنامه صرفا به تخصصی را شامل می -علمی

و چاپ نسخه کاغذی در دستور کار  صورت الکترونیکی بوده

نیست. مخاطبین ماهنامه بصورت عام کلیه فعالین این حوزه در 

های پرسنل شرکت ،صنعت و دانشگاه هستند اما بطور خاص

 توزیع نیروی برق کشور جامعه هدف این ماهنامه خواهند بود.

 اربردیکارسال نتایج تجربیات و مقاالتفراخوان 

– حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال فعالیناز کلیه 

جهت انتشار مطالب  -های توزیع نیروی برق خصوصا شرکت

د. جهت آیمی عملایشان در این ماهنامه دعوت به تخصصی 

و یا پست الکترونیکی  02127935067ایجاد هماهنگی با شماره 

smart@tavanir.org.ir اس حاصل فرمایید.تم  

 کمیته راهبری هوشمندسازی و تحول دیجیتال
های های در حال مطالعه و اجرا در شرکتبا توجه به طرح

توزیع نیروی برق در زمینه هوشمندسازی و تحول دیجیتال و 

ها و همچنین، نظر به اهمیت توسعه افزایی بین شرکتلزوم هم

، تصمیم گرفته شد تا کپارچه و متوازن صنعت توزیع کشوری

راهبری این موضوع در یک کمیته مورد پیگیری قرار گیرد. 

طی احکامی از سوی مهندس متولی زاده در این راستا، 

مدیرعامل شرکت توانیر اعضای کمیته راهبری هوشمندسازی 

و تحول دیجیتال منصوب شدند. در این کمیته پنج مدیرعامل 

ایندگان پنج منطقه شرکت توزیع نیروی برق به عنوان نم

؛ 1)شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، منطقه  کشوری

؛ شهرستان 3؛ خراسان جنوبی، منطقه 2آذربایجان غربی، منطقه 

، چهار معاون از (5؛ و گلستان، منطقه 4اهواز، منطقه 

های مهندسی، های توزیع نیروی برق در حوزهشرکت

)دکتر رامشخواه، مهندس  ریزی، مشترکین و بهره برداریبرنامه

، نماینده داودی، و مهندس جالیر(نیکویی، مهندس شریعت

مدیرکل پتیان(، )دکتر قره های هوشمند ایرانانجمن سیستم

)مهندس  توانیر دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و آمار

)دکتر  توانیرشبکه  ، مدیرکل دفتر مهندسی و راهبرینیکخواه(

وی تاکامی، مهندس سالک و دکتر (، دکتر موسخمامی صادقی

های نوین آوریهوشمندسازی و فن خواه از دفترشریعت

حضور دارند و ریاست کمیته برعهده  مهندس مدقق توانیر 

 است.  های نوینآوریمدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن

ریزی شده برای بررسی در این با توجه به موضوعات برنامه

ر کمیته تخصصی کمیته راهبری، مقرر است چها

گیری هوشمند های اندازهسیستم"، "هوشمندسازی شبکه"

(AMI)" ،"های فناوری اطالعات و زیرساختسازی یکپارچه

به   "داده کاوی و هوش مصنوعی"و  "(ICTارتباطات )

کمیته راهبری به بررسی موضوعات  عنوان زیرمجموعه

کمیته در و تصویب گیری نتایج جهت تصمیمو سپس  پرداخته

 های تخصصی نیزراهبری ارائه گردند. در هریک از کمیته

، پژوهشگاه نیرو و نماینده های توزیعهمکاران توانیر، شرکت

  خواهند داشت.های هوشمند ایران حضور از انجمن سیستم

mailto:smart@tavanir.org.ir
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 الکتریکی کیفیت توانکمیته 

 را کنندهمصرف بیشترین کاال، یک عنوان به الکتریکی انرژی

 نظر این از و دارد جهان تمامی در روزشبانه عاتسا تمامی در

 تا بوده استفاده برای مطلوب کیفیتی هایویژگی دارای باید

 از. شود کاربران نهایی حاصل عنوان به مشترکین رضایت

 گسترش ساختار و ظهور بازار رقابتی برق، تجدید دیگر، سوی

 کیفیت به حساس تجهیزات گسترش پراکنده، تولید منابع نفوذ

 توزیع شبکه سمت در خصوصا غیرخطی بارهای افزایش و برق

 دو خالل در تا است شده موجب که است دالیلی مهمترین از

 همین بر .شود تمرکز توان کیفیت مفهوم بر گذشته، دهه

 هایو تبیین پروژه معاونت هماهنگی توزیع با تعریف اساس

زیرساخت های توزیع، بستر و مختلف و ابالغ به شرکت ملی

ش الکتریکی در بخ توان را برای ارتقا و بهبود کیفیت نیاز مورد

توزیع صنعت برق فراهم ساخته است. موضوعات مورد بررسی 

 :استهای ملی مذکور به شرح زیر در پروژه

  ،برق توزیع شبکه در توان کیفیت نظام چارچوب تدوین -

  رق،ب توزیع شبکه سیستماتیک پایش دستورالعمل تدوین -

الکتریکی برای  توان کیفیت یکپارچه هایشاخص تدوین -

 های توزیع کشور،ارزیابی وضعیت کیفیت توان شرکت

  فهام، کنتورهای بر مبتنی توان کیفیت پایش سامانه طراحی -

  الکتریکی، تجهیزات برای توان کیفیت برچسب دستورالعمل -

 به وارده مالی-فنی خسارات محاسبه دستورالعمل تدوین -

  هارمونیکی اعوجاجات اثر در توزیع شبکه تجهیزات

 اختالالت رفع بهینه راهکار انتخاب فرآیند دستورالعمل -

  توان. کیفیت

 هایدستورالعمل تصویب و تایید منظور به راستا، این در

بخش توزیع  در الکتریکی توان کیفیت راهنقشه تبیین و مذکور

از  متشکل که الکتریکی توان کیفیت کمیته برق، صنعت

 این جلسه اولین شد. تشکیل است دانشگاه و صنعت متخصصین

 تایید و بررسی دستورکار با 3/10/99 تاریخ در کمیته

 در الکتریکی تجهیزات برای توان کیفیت برچسب دستورالعمل

 شده و تشکیل نوین هایآوریفن و هوشمندسازی دفتر

 ملی دبیرخانه عنوان به اردبیل برق نیروی توزیع شرکت

 انتخاب برق بخش توزیع صنعت در الکتریکی توان کیفیت

 .گردید

 مات اسکاداانویس دستورالعمل الزپیش تهیه

از آنجا که تا کنون تحقیقات جامعی برای تدوین مشخصات 

های توزیع های اسکادا برای شبکهفنی و الزامات امنیتی سامانه

ریداران این محصول در برق کشور انجام نشده است عموما خ

هنگام خرید، مشخصات و الزامات امنیتی را با همکاری مشاور 

های مورد ممکن است بعضی از قابلیت لذاکنند. خود تهیه می

افزار در زمان خرید نرم های کافییاز، به دلیل عدم بررسین

افزاری که ای که در نهایت نرمگونهبینی نشوند بهاسکادا پیش

ها نباشد. شود پوشش دهنده همه نیازمندیمیخریداری 

افزاری خریداری همچنین این امکان نیز وجود دارد که نرم

هایی بسیار بیشتر از نیازهای پروژه داشته باشد شود که قابلیت

 های آن بالاستفاده باشند.به صورتی که بسیاری از قابلیت

 دفتربا همکاری  برای جلوگیری از این مشکالت، بنابراین، 

، پژوهشگاه نیرو و شرکت های نوینو فنآوری هوشمندسازی

 دستورالعمل اولیه نویسپیش ،توزیع نیروی برق استان اصفهان

های سیستم ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونالزامات تعیین

تدوین و جهت دریافت نظرات  افزار اسکادا توزیعنرم

های رکتکارشناسان موضوع و انجام اصالحات نهایی به ش

 شد. خواهد توزیع نیروی برق ارائه 

های این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی

افزار اسکادا توزیع و تهیة کیفی در انتخاب و خرید سیستم نرم

سازی و شفافیت در امر تولید و خرید اسناد مناقصه، هماهنگ

ا تجهیزات، و ایجاد فضای رقابتی جهت ارتقاء سطح کیفی آنه

فزار اسکادا توزیع در امنظور از سیستم نرم. استتنظیم شده

افزار است افزار و سختاین دستورالعمل، سیستمی شامل نرم

در مراکز ( LAN) شبکه کامپیوتری محلیکه بر روی یک 

، پایش و مانیتورینگ آنوظیفه و  شوددیسپاچینگ نصب می

متغیر در تجهیزات پستهای توزیع )مانند  هایاطالعات کمیت

ها یا وضعیت باز/بسته بودن ولتاژ/جریان/بار خطوط یا فیدر

پذیر )مانند باز/بسته کردن و کنترل تجهیزات کنترلد( کلی

کلیدها یا کاهش/افزایش تپ ترانسها( از راه دور در پستهای 

این سیستم، قابلیت نمایش اطالعات  ،همچنین. استتوزیع 

ها و شبکه تحت پوشش به صورت گرافیکی را در قالب پست

های الکتریکی و جغرافیایی و لیست اطالعات به کاربر نقشه

  است. اطالعات و آرشیو دهد و قادر به ذخیرهمی
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 (NOCایجاد مرکز مانیتورینگ شبکه )

حضوری شرکت رتباطات بر خط و توسعه خدمات غیربا رشد ا

توانیر در زمینه های مختلف و همکاری این شرکت با شرکت 

های هوشمندسازی های توزیع نیروی برق در راستای پروژه

و تحول دیجیتال، نیاز مبرم به در دسترس بودن همه 

این امر خصوصا های همکار در این زمینه وجود داشت؛ سیستم

های ستمبا در نظر گرفتن اینکه عموم جامعه کاربر سی

و در  خواهند بود توزیع انرژی الکتریکی رسانخدمت

لب سها های اولیه نیاز است تا اعتماد آنها به این سامانهگام

 شود. حایز اهمیت بیشتر مینشود 

( مطرح ین راستا پیشنهاد طرح پایش شبکه )ادر بنابراین، 

به دفتر هوشمندسازی و  جهت اجرا ،از آنو پس شد 

 ی نوین ابالغ شد.هالفنآوری

ها بنا شد مراحل طرح به شرح زیر بندیبا توجه به اولویت

 :اجرا گردند

افزاری و شبکه مانیتورینگ زیرساخت سخت (مرحله اول

 ارتباطی خدمات سبز )وضعیت اجرا: تقریبا رو به اتمام(

 اهداف این مرحله: 

 رویت سرور های خدمات سبز )بستر اینترنت و اینترانت( -1

سرویس پیاده سازی  40های خدمات سبز )رویت سرویس -2

شده به این شکل که در بازه های زمانی مشخص با ورودی 

 های تستی خدمات چک شوند(

 اطالع رسانی سلسله مراتبی در صورت قطعی -3

افزاری و شبکه مانیتورینگ زیرساخت سخت (مرحله دوم

 ارتباطی سامانه کنتورهای هوشمند )طرح فهام(

 این مرحله:  اهداف

 رویت سرورهای طرح فهام )بستر اینترانت( -1

 رویت سرویس های طرح فهام )بستر اینترانت و  اینترنت( -2

 اطالع رسانی سلسله مراتبی در صورت قطعی -3 

 مانیتورینگ شبکه فیبر نوری صنعت برق (مرحله سوم

 اهداف این مرحله: 

 فیبر صنعتاطالع از بار ترافیک در هر قسمت از شبکه  -1

 اطالع از قطعی های شبکه فیبر صنعت -2

های دسترسی به شرکت های توزیع جهت مشاهده بخش -3

  مربوط به خود

هدف نهایی این طرح رسیدن نقشه ای کامل از زیرساخت 

شبکه تا سرور نهایی و همچنین پایش تجهیزات در راه )اعم از 

 سرورها، روترها، فایروال ها و ...(  می باشد.

یش بینی می شود در صورت رسیدن به هدف پروژه و یافتن پ

نقاط ضعف شبکه زیرساخت و تجهیزات، و حل آنها به پایداری 

و خدمت رسانی بهتر به مشترکین و در نهایت  شبکه 

 رضایت بیشتر آنها منجر شود. 

جهت رسیدن به این مهم نیاز به همکاری حداکثری همکاران 

نیروی برق و پیمانکاران همکار  محترم در شرکت های توزیع

 می باشد.
 

 

 در هر لحظه وضعیت سرورهای خدمات سبزپایش  (1 شکل

 

 
 داشبورد وضعیت سرویس های خدمات سبز (2 شکل
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VPN چیست ؟ 

ابزاری برای برقراری ارتباط در یک شبکه )معموال  

شبکه شلوغ و ناامن مانند اینترنت( است. همانطور که از اسم 

مشخص است تکنیکی برای  آن )شبکه خصوصی مجازی(

ایجاد یک ارتباط اختصاصی یا امن )رمزشده( در یک شبکه 

 و سرور  و موبایل  عمومی است. به عنوان مثال لب تاپ 

میخواهند تبادل اطالعات داشته باشند با فرض آنکه هر سه 

دستگاه به اینترنت متصل هستند این امر قابل اجرا می باشد اما 

در صورتی که امنیت مدنظر باشد باید یک ارتباط امن بین 

می توان یک  این دستگاهها ایجاد شود. با استفاده از 

رمز شده( بین دستگاهها ایجاد کرد که شبکه مجازی و امن )

فقط اعضای این شبکه مجازی می توانند به محتوای آن 

فرض کنید شما در خانه یا اداره خود دسترسی داشته باشند. یا 

خواهید از خارج از آن شبکه به آن ای دارید و میشبکه

)اجزای داخل آن اعم از کامپیوتر، پرینتر و ...( دسترسی پیدا 

ا فرض اینکه شما به شبکه اینترنت دسترسی دارید و ب کنید.

یکی از دستگاههای آن شبکه )معموال یک کانپیوتر یا سرور( 

نیر به اینترنت دسترسی دارد جهت ایجاد شبکه ای امن بین 

استفاده  شما و اجزای شبکه اختصاصی شما می توانید از 

 م که توانیم اینگونه بگوییمی در تعریفی سادهلذا کنید. 

به جای اینکه شما را به یک فضای ناامن و شلوغ در اینترنت 

متصل کند شما را به یک شبکه خصوصی از اینترنت انتقال 

 دهد که تنها به خودتان اختصاص دارد.می

 

 بین مشترک و اینترنت ایجاد (3شکل 

 VPNکاربردها و مزایای 

 کنید: بکه خانگی خود دسترسی پیداهنگام مسافرت به ش 

خود را برای دسترسی به شبکه شخصی خود توانیدمی

دهد از طریق می هنگام سفر تنظیم کنید. این به شما امکان

اینترنت به دسکتاپ خود از راه دور دسترسی پیدا کنید، از 

کنید، گویی در همانمحلی استفاده های اشتراک فایل

)شبکه محلی( هستید

 های اختصاصی دیگر دسترسی کامل به اینترنت یا سرویس

، استفاده از کشورها: یکی از کاربردها رایج 

هایی است که مخصوص یک کشور یا شبکه ای خاص سرویس

است. مثال زمانی که یک پایگاه علمی فقط در شبکه یک کشور 

می توان عالوه بر  خاص قابل استفاده است با استفاده از 

ازی بستر ارتباطی به خدمات آن شبکه نیز دسترسی پیدا امن س

. جهت اینکار باید یک دستگاه از شبکه مورد نظر با شما کرد

برقرار کند. ارتباط 

 یکی از دورکاری:  دسترسی به یک شبکه تجاری هنگام

ریموت کردن کارمندان یک  ها دارند،کاربردهای که 

توانند می است که حتیکمپانی به شبکه خصوصی اداره بوده 

اگر شبکه دفتر خانگی  به صورت فیزیکی در آن اداره نباشند

شود، بایستی روتر می شما از طریق یک روتر به اینترنت متصل

را بصورتی پیکربندی نمایید که به درخواستهای ورودی 

اجازه دهد تا به کامپیوتر شما برسند برقراری 
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 جهت دورکاری VPNهای ایجاد نیازمندی

روتر باید تحت یک نام میزبان بر روی اینترنت قابل دسترسی 

معموال کند، با اینترنت ارتباط برقرار میروتر که روز هر باشد. 

 جدید را به آن اختصاص یک آدرس تامین کننده

 و ایدبرقرار نم  اینترنت ارتباط با  مجددا  اگر روتر  ودهد می

خارج از شما  در حالی کهجدیدی را دریافت کرده باشد  

، دیگر قادر به برقراری تماس با آن نخواهید بود، هستیدمنزل 

توانید از می جدید آگاهی ندارید. شما زیرا از آدرس 

رای تخصیص ب و ابزارهایی نظیر

دینامیک استفاده یک نام میزبان ثابت به آدرسهای

                     .کنید

 چیست ؟ VPNهای روتکلپ

 ردیف نام پروتکل شرح پروتکل  مزایا معایب

ترین یکی از ضعیف

 هایپروتکل

برای تونل کردن از فرایند رمزگذاری این پروتکل استفاده آسان و سریع از

از فرایند احراز این نوع کنداستفاده می 

 .کندسازی اطالعات پشتیبانی میهویت و رمزنگاری و فشرده

 

1 

 به نیاز دلیل به   این

 نسبتا  بیشتری از درصد

است. کند

 امنیت باالیی را نیز برایآسان است و 

آورد. کاربران خود به وجود می

کانفیگ و پیکربندی این پروتکل 

باشدبسیار آسان می

 پروتکلی و بوده  مخفف  کلمه

 ابلیتقداشتن  بر عالوه پروتکل این. است اینترنتشبکه کردن امن برای

 در وتکلپر این در. رود کار به نیز تونل ایجاد برای تواندمی رمزنگاری

 داده بسته قسمت در موجود اطالعات فقط  حالت

 تمامی  حالت در و آیددرمی رمزنگاری صورتب

های کانکشن در پروتکل این. آینددرمی شدهرمزنگاری صورتب اطالعات

  اساس بر  پروتکل .کندمی کار  تونل اساس بر 

  کلپروت از آن کنار در لذا ندارد رمزنگاری قابلیت و شودمی ایجاد

 . کند استفاده آن رمزنگاری قابلیت از تا شودمی استفاده نیز

 

 

2 

 دراز این پروتکل  استفادهبرای 

ویندوز باید برنامه جانبی آن 

این   دوم مشکل شودنصب 

. است امکان قطع ،پروتکل

توان یکی از این پروتکل را می

 برای هایترین پروتکلقوی

برد. نام امنیت و گذاری رمز

 استفاده رمزنگاری برایوهایقابلیت از

 کند.می

.کندیمبرای رمز گذاری اطالعات استفاده این پروتکل از الگوریتم

 3 

 خیلی ،آن اتصال درصورت قطع 

. کندمی برقرار مجدداً را ارتباط سریع 

 کاربران بین در شدتبه پروتکل این

 این ،همچنین. دارد رواج موبایل

با  هایپروتکل معدود از پروتکل

است قابلیت پشتیبانی 

مخفف  که به صورت  پروتکل 

که همان 2نسخه شود بر پایهشناخته میبا عبارت

.شوداست ایجاد می

4 

سیستم  ها در پروتکلیکی از بهترین  

امروزی ویندوز است. های عامل

 تمام در  پروتکل

تعبیه  مایکروسافت هایعاملسیستم

 اغلب لذا . شودمی پشتیبانی شده و

 از بهتر پروتکل این از استفاده

است.  پروتکل

ین پروتکل مخفف عبارتا

ای رمز بربوده و پروتکلی برای ایجاد تونل است. در این پروتکل از

 رایب نیز  الگوریتم از روتکلپ . اینشودها استفاده میگذاری داده

.کندمی استفاده رمزگذاری

 

 

5 
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APN چیست؟ 

APNو همراه تلفن شبکه بین اتصال نقطه یک ایجاد ، برای 

 ترافیک تفکیک به تواندمی همچنین است، شده ایجاد اینترنت

 سرپرست .کند کمک عمومیهای شبکه سایر از همراه تلفن

 ارسال  طریق از دستگاه که راهایی داده توانندمی شبکه

 نحوه مورد در را قوانینی توانندمی و نموده مشاهده کنندمی

 . کنند اعمال شبکه در ترافیک این رفتار با

 
ساختار  (4شکل 

 

 تنظیمات دارای است ممکن خاص  یک مثال، عنوان به

تعیین  یا های داده مسیریابی ،هافایروال مورد در خاصی

 . باشد اینترنت به اتصال برای  

  کدام به اینکه به کندمی طی شماهای داده که مسیری

 بستگی شبکه سمت در آن پیکربندی نحوه و هستید متصل

 .دارد

 APNانواع 

 

 

 عمومی ساختار  (5شکل 

 

خصوصی ساختار  (6شکل 

خصوصی

•APNرابکهشتنظیماتمی دهدامکانشمابهخصوصی
تنظیماتهبتوجهبا.کنیدسازیشخصیوکردهبررسی

عمومیحالتبهنسبتباالتریامنیتدارایمی تواند
.باشد

خصوصیکامالAPNًیکبهدستیابیبرایدرگذشته•
امروزهاام،کنیدایجادایگستردههایزیرساختباید

حالردشبکهسازیشخصیسطحهمانبهدستیابی
.استشدنساده

عمومی

APNیکهمراهتلفنشبکهاپراتورهایازبسیاری•

وعهمجمباهمراهکهمی دهندارائهکاربرانبهعمومی
.استاینترنتبهاتصالبرایاساسیتنظیماتازای

•APNبهکهدمی نمایارائهساده،پیکربندییکعمومی
هاجازامامی دهد،راشبکهبهدسترسیامکانشما

امنیتیهایویژگیشخصی سازیوتنظیماتبهدسترسی
.دهدنمیرا
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  APN هایویژگی

 عدم وابستگی به اینترنت

 ویژه در هنگام کاهش سرعت اینترنت پهنای باند باال به

 های مختص سازمانامکان اعمال قوانین و کنترل

 های احراز هویت سازمانگیری از سرویسامکان بهره

 خاص مشتریهایامکان استفاده از آدرس

  مندی از پوشش شبکه واسطه بهرهکشور به کلدسترسی

 های اشتراکی سازمانیمندی از بستهبهره

 های ارتباطات سازمانی با توجه به حذف کاهش هزینه

هزینه اینترنت

  پایداری: با توجه به عدم وابستگی به افزایش امنیت و

اینترنت و انتقال ترافیک در یک بستر کامال مستقل

 
ساختار الیه ای کاربرد  (7شکل 

 APN کاربردهای
 سازمانیهایگیری از بستهامکان بهره

  های کارتاستاتیک برای سیمبهره گرفتن ازامکان

سازمانی

 ها در سطح کشورگسترش شبکه داخلی سازمان

 امکان سفارشی سازی متناسب با نیاز سازمان

 و برد در اکثر راهکارهای ماشین به ماشینرکا

اینترنت اشیاء

  سرویسی امن برای ایجاد شبکه خصوصی بر بستر تلفن

همراه

  ارتباط امن با مرکز داده مشتری به منظور انتقال ایجاد

اطالعات

 بستری امن در ارتباطات صوتی مبتنی بر

 های بانکی مانند بستری برای انتقال اطالعات در شبکه

و غیرههای، دستگاهارتباطات شعبه، 

 های متمرکز و بستری امن برای دسترسی به سامانه

های سازماناییمانیتورینگ تجهیزات و دار

 های حمل و نقل بستری اختصاصی برای کنترل ناوگان

هاو نظارت بر آن

 اری کارکنان و کبستری برای فراهم کردن امکان دور

 های فناوری اطالعات سازمانیدسترسی به تمامی سامانه

 VPNو  APNتفاوت 

  ًکندمی متصل اینترنت به را کاربران مستقیما .

 امکان شما به دستگاه، مرورگر به خاص  افزودن

 متصل است مرتبط آن با که خارجی شبکه به دهدمی

 موجود عمومی شبکه یک طریق از  در مقابل، .شوید

 روش کاربر که کندمی کار صورتی در فقط وعمل کرده 

 . باشد داشته اینترنت به اتصال برای دیگری

  تلفن مخابراتی شرکت توسط خاص طور به 

 توسط معموالً  که حالی در شود،می ارائه شما همراه

 .شودمی ارائه کارفرما یا ثالث شخص شرکت یک

  خصوصی اطالعات انتقال برای خاص طور بهها 

 طراحی عمومی ارتباطی شبکه یک طریق از ایمیل مانند

 از که راهایی داده همیشه تقریباً  یکلذا  ؛اند شده

 طور به و کندمی رمزگذاری شود،می بدل و رد آنها طریق

  همان از که است افرادی دسترس در انحصاری

 .کنندمی استفاده

  میزان ،خود ،عمومی  در شما سیمبی دهنده ارائه 

 خود دهنده ارائه بابایست می .کندمی تعیین را امنیت

 استفاده رمزگذاری سطح چه از بدانید تا بگیرید تماس

 پیکربندی مسئولیت دارید، سفارشی  اگر. کندمی

  .دارید عهده بر را امنیت سطح

 کارشناس گروه نظارت بر شبکه –آبادی *  شفیعه فیض
 

 الیه خدمات کاربردی

 الیه محاسبات ابری

 الیه شبکه

 الیه واسط 


